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1. Aktuálnost tématu: 

Diplomant si vybral téma „Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe 

mezinárodních rozhodčích soudů“. V oblasti práva mezinárodního obchodu je toto téma 

aktuální, protože v oblasti řešení sporů z mezinárodních investičních smluv dochází k vývoji 

v oblasti vnitrostátní, unijní i mezinárodní právní úpravy. Diplomová práce má poměrně velký 

rozsah, což odpovídá širokému pojetí tématu. Práce přináší inovativní prvek v podobě analýzy 

precedenčního charakteru některých rozhodnutí mezinárodních rozhodčích institucí.  

 

2. Náročnost tématu: 

 Téma „Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních 

rozhodčích soudů“ považuji za poměrně náročné vzhledem k nutnosti prostudování 

cizojazyčných právních předpisů, odborných publikací a nejnovějších rozhodčích nálezů, 

jejichž analýza a srovnání tvoří základ předložené diplomové práce.  

 Teoretické znalosti diplomanta, které prokázal ve své diplomové práci, považuji za 

dobré.  

 Z hlediska použitých metod si diplomant vybral výkladový postup jazykový, 

analytický, komparativní a deskriptivní (srov. také s. 1 odst. 1 diplomové práce). 

Vstupní údaje, které měl diplomant k dispozici, zpracoval uspokojivým způsobem a 

vycházel jak z domácí, tak i zahraniční odborné literatury; je patrné, že autor se 

v problematice dobře orientuje. 
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3. Hodnocení práce: 

 Diplomant si stanovil tři cíle. Prvním cílem bylo vymezení terminologie (investiční 

spor, zahraniční investice a mezinárodní rozhodčí instituce). Jako druhý cíl si zvolil rozbor 

způsobů řešení investičních sporů. Třetím cílem bylo analyzování průběhu a forem rozhodnutí 

vydávaných v mezinárodní investiční arbitráži. Kromě uvedených cílů uvádí, že jeho 

záměrem bylo i posouzení precedenčního charakteru některých rozhodčích nálezů (kapitola 

4.4). Poznatky ve vztahu k uvedeným cílům jsou shrnuty v Závěru na s. 69 až 71.  

 Diplomant své téma zpracoval samostatně. Svou práci rozdělil do čtyř kapitol (1. 

Vymezení terminologie – řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe 

mezinárodních rozhodčích soudů, 2. Historický vhled do řešení investičních sporů, 3. 

Způsoby řešení mezinárodních investičních sporů a 4. Rozhodovací praxe mezinárodních 

rozhodčích soudů). Čtvrtá kapitola tvoří z hlediska hloubky provedené analýzy nejpřínosnější 

část diplomové práce. Po vlastním textu následuje seznam literatury a abstrakty. Práce je 

přehledně strukturována a systematicky rozdělena.  

 Ve vztahu k práci s odbornou literaturou mám připomínku k tomu, že na s. 26 v odst. 2 

v pozn. č. 124 není čerpáno přímo ze zdroje (Autor si měl prověřit, kolik sporů za dobu své 

existence rozhodoval Rozhodčí soud ICC v porovnání s jinými rozhodčími soudy.). 

K vlastním závěrům diplomanta v předložené diplomové práci konstatuji, že samostatně 

hodnotí jednotlivé právní úpravy i závěry obsažené v odborné literatuře. Práce má však místy 

až příliš popisný charakter. Pozitivně hodnotím rozsáhlý poznámkový aparát.  

Uspořádání kapitol a grafickou úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou: je logicky 

uspořádána z hlediska členění na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Z hlediska jazykového a 

gramatického nemám připomínek. Práce obsahuje několik drobných překlepů (s. 10 odst. 3, 

26 odst. 1, 29 odst. 1, 38 a 49 odst. 2). 

Diplomant projevil velmi dobré teoretické znalosti získané studiem tuzemské i 

zahraniční odborné literatury a schopnost analýzy a zpracování vstupních informací. 

V textu diplomové práce se pozitivně projevuje, že diplomant se věnuje zkoumané 

problematice. 

 

4. Další vyjádření k práci: 

Nejsou.  
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5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Na s. 47 v odst. 1 autor tvrdí, že prvky transparentnosti se projevují v rozhodčích 

řádech některých rozhodčích soudů, aniž by takové rozhodčí řády uvedl. Proto by měl 

příklady řádů rozhodčích soudů, v nichž se promítají zásady transparentnosti, uvést při 

obhajobě. 

 Při obhajobě diplomové práce by se měl diplomant vyjádřit k připomínkám 

uvedeným výše a měl by dále odpovědět na následující otázky: 

1. Jakým způsobem je upraveno uznání a výkon rozhodčích nálezů ve Washingtonské 

úmluvě z roku 1965 a v návrhu Dohody TTIP? 

2. Je respektována členskými státy EU v praxi notifikační povinnost vůči Komisi (EU) 

při sjednávání nových dohodo o podpoře a ochraně investic (ot. ke s. 12 odst. 1)? 

3. Porovnejte právní úpravu transparentnosti v Pravidlech transparentnosti UNCITRAL 

z roku 2013 a v kapitole 11 Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). 

 

6. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: Navrhuji klasifikaci výborně. 

 

V Praze dne 12. července 2016                                                              

                                                                                                           JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 

                                                                                                           vedoucí diplomové práce 


